
Casa Branca mira nos
cyberterroristas

ESPECIALISTA ALERTA para ameaças ao sistema mundial
de informação e diz que é preciso investir em segurança

Q ual a ligação entre os
atentados de 11 de se-
tembro de 2001 e os
computadores da sua
empresa? Se a pergunta

for feita ao americano Hal Tipton, a
resposta será direta e preocupante:
o terrorismo. "No início de 2005, o
presidente George W. Bush recebeu
um relatório sobre cybersegurança
preparado pelo Pitac [President's
Information Technology Advisory
Committe, ou Comitê Consultivo de
Tecnologia de Informação do Presi-
dente]. Seu conteúdo revelava que
a estrutura de Tecnologia da Infor-
mação e da Internet é tão vulnerável
que, frente a um ataque premedi-
tado, os efeitos serão catastróficos",
contou o consultor independente
de Segurança da Informação do
International Information System
Security Certification Consortium
(IISSCC) - Consórcio de Certificação
de Segurança do Sistema Interna-
cional de Informação -, que esteve
no Brasil no segundo semestre de
2005, a convite da Módulo Security,
para participar de um evento em
Águas de Lindóia, em São Paulo.
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De acordo com Tipton,
um senhor de 8o anos que
mora na Califórnia e tem
fontes no governo ameri-
cano, o relatório trata a se-
gurança como um assunto
de prioridade máxima não
só para os Estados Unidos,
mas para o mundo todo. A
razão é simples: antes da
Internet, o vírus de compu-
tador era um mal que só afetava um
único computador, de forma isolada
e por intermédio de um disquete.
Hoje, milhões de computadores de
todos os continentes são infectados
em questão de segundos pelo simples
fato de estarem conectados à Internet
banda larga. Vírus de todos os tipos
e graus de risco, programas-espiões
que analisam o comportamento do
usuário e roubam senhas e vulnera-
bilidades apresentadas por sistemas
comerciais conhecidos são problemas
que, unidos a ataques premeditados,
podem causar um verdadeiro caos
mundial.

Vulnerabilidade planetária
"O mundo está desabando", repete

Tipton. Soa como tempestade em copo
d'água, mas a tese faz todo sentido.
Atualmente, há 300 milhões de com-
putadores ligados à Internet, o que in-
clui desde os usuários domésticos até
as grandes empresas. E não é só isso:
"Se a Internet parar por uma semana,
tudo será afetado. Do e-commerce a
sistemas de comunicação, financeiros
e militares, passando pelas compa-
nhias aéreas e as redes de energia",
diz. E essa parada obrigatória poderia
acontecer intencionalmente, acionada
por vândalos, criminosos ou terro-
ristas virtuais.

Segundo a pesquisa Computer
Crime Survey, conduzida pelo FBI
com pouco mais de 2 mil empresas

TIPTON: ALERTAS, CRÍTICAS E
VÁRIAS IDÉIAS PARA PREVENIR
UMA HECATOMBE GLOBAL

americanas entre
julho de 2004 e
julho de 2005,
cerca de nove
em cada 10 or-
ganizações so-
freram incidentes
de segurança ao
menos uma vez
no período, sendo
que 20% do total

foram vítimas de mais de 20 ataques.
Os vírus são responsáveis por 83,7%
dos ataques, seguidos pelos spywares
(programas automáticos de com-
putador que recolhem informações
sobre o usuário e as transmite para
outro computador pela Internet sem
o seu conhecimento e o seu consenti-
mento). Tipton, por sua vez, relata que
várias empresas americanas já foram
vítimas da chamada cyberextorsão,
em que um hacker ameaça um site de
e-commerce ou uma empresa usuária
agressiva de B2B (business to busi-
ness) - ou a companhia em questão
paga uma determinada quantia ou seu
sistema é atacado.

Mas não é só a extorsão que faz as
empresas perderem dinheiro com os
ataques aos computadores. De acordo
com o estudo do FBI, o impacto fi-
nanceiro pesou no bolso de 64% das
entrevistadas no período pesquisado.
Vírus e worms (programa auto-re-
plicante, semelhante a um vírus, que
não precisa de outro programa para
se propagar) custam caro, podendo
resultar em prejuízos da ordem de
US$ 12 milhões a US$ 32 milhões
por empresa. Pelas estatísticas, as
cerca de 2,8 milhões de organizações
americanas que sofrem no mínimo
um incidente de segurança por ano
perdem, juntas, US$ 67,2 bilhões de
dólares anualmente.

Diante disso, o Pitac alertou Bush
de que é hora de agir. Entre as ne-

cessidades levantadas, destaca-se a
sugestão de que o governo americano
crie um grande centro de pesquisa
em segurança cibernética e recrute e
retenha pesquisadores e estudantes
de universidades para essa causa,
dobrando o número de especialistas
até 2010. A idéia é realizar uma trans-
ferência mundial da tecnologia para o
setor privado.

Monitorar é preciso
Para Tipton, as empresas também

devem encarar a situação como alar-
mante e tomar atitudes preventivas.
"É fundamental que os CSOs (Chief
Security Officers) elevem a segurança
de suas redes e de seus sistemas
para um patamar superior", avisa. A
sugestão é começar os cuidados pelo
controle de acesso dos usuários. A
senha, por si só, ele considera algo ob-
soleto. E o pior é que 90% das contas
de usuários hoje só trabalham com se-
nhas. O caminho seria adotar tokens
(algum tipo de ficha) e biometria,
"Para aumentar a segurança é preciso
reunir algo que você sabe (a senha),
com algo que tenha (um token) e algo
que seja seu (a biometria)", ensina.

Mas isso não é tudo. Tipton diz que
as empresas precisam gastar dinheiro
com ferramentas tecnológicas que re-
almente valham a pena, com sistemas
de gerenciamento da segurança e
também com treinamento de funcio-
nários. No caso das pequenas e médias
empresas que não têm dinheiro para
contratar um especialista em segu-
rança de TI, Tipton recomenda saídas
como o outsourcing (terceirização)
com prestadores de serviço que, por
atender em grande escala, concentram
profissionais mais preparados para
cuidar da segurança de várias compa-
nhias, além de possuírem um parque
tecnológico com o que há de melhor
em hardware e software.
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Na visão de Tipton, no entanto,
a culpa do problema não está só no
lado das empresas compradoras de
tecnologia. Ele aproveita para dar
uma bronca nas fornecedoras, que,
por pressa em lançar seus produtos
comercialmente, jogam no mercado
programas altamente vulneráveis.
Assim como uma montadora que solta
um carro com defeito e chama o dono
para fazer recall, os famosos patches,
lançados diariamente para cobrir
"furos", não resolvem o problema.

"Os ataques crescem a uma velo-
cidade de 20% ao ano. De janeiro a
junho de 2004, eles aumentaram de 2
mil por dia para 30 mil por dia", alerta
Tipton. E o pior: entre o anúncio de
um patch e um ataque, o especialista
diz que o tempo caiu de meses para
apenas cinco dias. Enquanto isso,
o monitoramento e a detecção de
ataques são feitos com ferramentas
rudimentares e tecnologias obsoletas.
"Essa monitoração precisa ocorrer em
escala global. Sistemas automatizados
devem se autoproteger", defende.

Quando descobertos, os hackers
devem ser punidos. Só que para isso
há um passo anterior, que envolve
uma melhor investigação dos crimes
cibernéticos. "A segurança cibernética

deve ser encarada como algo
que protegerá a economia e
o mundo", observa Tipton. É
por isso que ele defende mu-
danças tanto internas - feitas
dentro de casa - quanto
externas e de nível global, li-
deradas pelos governos e com
o aval da legislação.

ções básicas como data de aniversário
e nome do cachorro a um estranho
no telefone. Essa é a chamada enge-
nharia social, uma grande ameaça em
termos de segurança. Alberto Bastos,
sóeio-fundador da Módulo Security,
concorda com Tipton e lembra que
o grande desafio são as pessoas que
falam demais sem pensar e ainda
usam senhas óbvias demais, como
data do aniversário, ou o nome do
animal de estimação ou da filha, entre
outras. "É como andar de carro blin-
dado com vidro aberto. O problema
não está no veículo, mas no motorista
que esqueceu de travar a porta ou fe-
char o vidro", compara Bastos.

Diante de tantos problemas e de
tanto pessimismo, Tipton mostra
uma ponta de esperança: "A boa no-
tícia é que melhores tecnologias de
segurança estão por vir. Vejo chaves
maiores de criptografia e ferramentas
muito mais difíceis de serem que-
bradas", vislumbra o especialista. Mas
enquanto esse dia não chega, ele se
recusa a usar o internet banking ou a
tecnologia wi-fi em aeroportos. •

A jornalista viajou a Águas de Lindóia
(SP) a convite da Módulo Security

Cuidados elementares
Mas não se esqueça: de

nada adianta ter a tecnologia
mais moderna do mundo se
uma secretária do presidente
da empresa revela detalhes da
rotina do chefe ou informa-
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